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 :ملخص

الرتكية يف السنوات األخرية نوعا من االستقرار حبكم املصاحل -عرفت العالقات اإليرانية
املتبادلة من دون أن يكون هناك تأثري لتباين الطموحات على هذا االستقرار. فهما دولتان جارتان 

لدول عربية، وقوتان معتربتان على الساحة الشرق أوسطية، وحباجة  ةمباشر ولديهما حدود 
لعالقات طبيعية لتحقيق مصاحلهما املشرتكة حىت لو كانت العالقة تنافسية. ويتابع البلدان تطور 
األوضاع يف املنطقة العربية؛ حبكم أن لكال البلدين عالقات تارخيية وثقافية ودينية مع هذه الدول. 

اختالف وجهة نظرمها بشأن القضية السورية، إال أن كل طرف حيرص على أال  وعلى الرغم من
 تصل العالقة بينهما إىل حالة تصارعية.

Résumé : 

La Turquie et l’Iran sont les deux seuls Etats du Moyen-Orient à 

entretenir des relations diplomatiques et politiques depuis des siècles 

malgré les conflits qui les ont opposés. Mais depuis, les relations 

turco-iraniennes ont évolué dans un climat de coopération. La 

politique de « zéro problème » avec les pays voisins de A. Davutoglu , 

leur a ouvert de nouvelles perspectives dans les domaines énergétique 

et économique. Sur la question nucléaire, Ankara a contribué à la 

recherche d’une solution pacifique, mais avec l’évolution de la 

situation syrienne, les divergences se sont approfondies entre les deux 

pays. Malgré cela, les deux Etats font que ces divergences ne portent 

pas atteinte à l’avenir des relations bilatérales. 
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 :مقدمة

ترتبط كل من مجهورية إيران وتركيا بروابط تارخيية عميقة، وذلك منذ عهد اإلمرباطوريتني 
العثمانية والفارسية. وكان الطرفان الوحيدان اللذان يتمتعان بعالقات سياسية ودبلوماسية يف 

رفت منطقة الشرق األوسط على الرغم من النزاعات اليت كانت بينهما. بعد اهنيار اإلمرباطوريتان ع
عالقاهتما الثنائية نوعا من االستقرار حبكم املصاحل اإلسرتاتيجية واالقتصادية املتبادلة من دون أن 
يكون هناك تأثريلإلختالفات اإليديولوجية وتباين الطموحات واألدوار على هذه العالقات. فرتكيا 

بية، وحباجة لعالقات وإيران قوتان معتربتان يف منطقة الشرق األوسط وجارتان مباشرتان لدول عر 
 طبيعية لتحقيق مصاحلهما املشرتكة حىت لو كانت العالقة بني الطرفني متتاز بالتنافس. 

وقد دأب الطرفان على متابعة األحداث اليت مست بعض دول املنطقة العربية، وعلى الرغم 
السورية؛  من اختالف وجهات النظر وتباين املواقف إزاء هذه األحداث خاصة ما يتعلق بالقضية

تباعدية. وبالنظر  -إال أن كل طرف حيرص على أال تصل العالقة بني البلدين إىل حالة تصارعية 
إىل اهتمامات كل دولة مبا جيري يف املنطقة العربية؛ يتضح أن إيران كانت تتابع ما حيدث يف كل 

من اهتمامات تركيا  من تونس، ومصر، وليبيا، وسوريا؛ إال أن اهتماماهتا هبذه البلدان كانت أقل
 )باستثناء سوريا(. فلرتكيا عالقات سياسية واقتصادية هامة مع كل دولة من هذه الدول الثالث. 

بالنسبة لرتكيا ال تعتربها مبثابة أحداث مست منطقة جماورة، بل يف كيفية التعامل مع هذه 
القومية. فرتكيا كانت مع األحداث والتأقلم تدرجييا مع هذه األوضاع اجلديدة مبا خيدم مصاحلها 

فكرة التغيري من الداخل ال بالضغط اخلارجي؛ وهذا املشروع مصريي بالنسبة لرتكيا. وانطالقا من 
هذه الفكرة ميكن طرح التساؤل التايل: هل السلطة السياسية يف أنقرة هي مبثابة "رأس اجلسر" 

يران؟ وهل تركيا يف ظل هذه للمشروع ألتغيريي األمريكي يف الشرق األوسط مثل ما تتهمها إ
األحداث تسعى إىل االستفادة مما جيري يف املنطقة العربية لتكون ليس جمرد العب إقليمي بل 

 العب دويل مستقبال؟ 
بالكويت صرح  14/02/2004علما أن يف اجتماع وزراء خارجية دول اجلوار املنعقد يف 

ات بنفسها فإهنا ستتعرض لعملية تغيري إمالئية حمذرا" إذا مل تقم دول املنطقة بتغيري  عبد اهلل غول
من اخلارج"، فرتكيا مع التغيري من الداخل ال بالضغط اخلارجي. وهذا املشروع مصريي بالنسبة 
لرتكيا. فاملنطقة العربية هي مبثابة اجلغرافيا اإلسالمية، ولرتكيا نصيب فيها حبكم التاريخ واجلغرافيا 

 والثقافة املشرتكة. 
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قد سبقا إىل الدعوة لتغيري اجملتمعات اإلسالمية يف مؤمترات ماليزيا  أردوغانو غولوكان 
وطهران والكويت؛ بإرساء جمتمعات مفتوحة، وتطوير العالقات التجارية، وإجياد حلول لألزمات 
بالطرق السلمية. ولرتكيا روابط تارخيية وقواسم مشرتكة مع غالبية دول املنطقة؛ هلذا الغرض ترى 

أنه من الصواب أن تكون طرفا يف هذا التغيري. ومن خالل هذه الورقة البحثية تتم حماولة تركيا 
 اإليرانية لفهم مواقف الطرفني إزاء تطور األوضاع يف سوريا. –حتليل العالقات الرتكية 

 التركية:  -أوال: الجذور التاريخية للعالقات اإليرانية 
 لثامن عشر:. العالقات الثنائية ابتداء من القرن ا1

عند دراسة منطقة الشرق األوسط يتضح أن إيران وتركيا مها البلدان الوحيدان اللذان 
 هذه عرفتها اليت املسلحة النزاعات من الرغم على ،يتمتعان بعالقات سياسية ودبلوماسية منذ قرون

 والفارسية. العثمانية : اإلمرباطوريتني ظل يف العالقات
 النفوذ بسط أجل من إقليمية وأخرى شيعي( – سين )تنافس دينية دأبعا النزاعات هلذه وكانت

 عدة على التوقيع وبعد القوقاز(. ومنطقة وآذربيجان، األناضول، )شرق احلدودية املناطق على

 عشر الثامن القرن من ابتداء عليها التشاور مت واليت املناطق لبعض العادل بالتقاسم تقر اتفاقيات

 العسكرية التدخالت وآخر الطرفني، بني انفراجا تعرف العالقات بدأت عشر، التاسع القرن وبداية

 – اإليرانية العالقات تشهد مل الفرتة تلك ومنذ األوىل، العاملية احلرب أثناء كانت إيران يف الرتكية
 بسبب توترات واآلخر احلني بني تشهد احلدودية املناطق كانت لو حىت مسلحة مواجهة الرتكية

 1923 العام يف الرتكية اجلمهورية إقامة وبعد الكردية. العناصر بعض تالحق تركية اتقو  تواجد

 هذه يف البلدين، بني العالقات توثيق زاد 1926 العام يف إيران يف احلكم إىل البهلوي النظام وجميء

 اجملاالت. كافة يف البلدين حتديث على الطرفان عمال الفرتة
 بذلك معلنة ،1952 العام يف األطلسي الشمال حللف تركيا تنضم الثانية، العاملية احلرب بعد

 1947 من ابتداء اعتمدت اليت السياسة هذه احلياد؛ سياسة عن والتخّلي الغربية للكتلة والئها

 املتحدة الواليات من اإليراين اجلار تدرجييا يتقرب بدأ أخرى جهة ومن السوفيتية، التهديدات بسبب

 من جو يف البلدين بني الثنائية العالقات واستمرت الثانية. العاملية احلرب ثناءأ ذلك وكان األمريكية

 .1979 –1926 بني املمتدة الفرتة بني واملصاحلة التعاون
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 اإلسالمية: الثورة بعد الثنائية العالقات .2
 أن إال لرتكيا، إيديولوجيا هتديدا مثلت األوىل مرحلتها يف اإلسالمية الثورة أن من الرغم على

 تطبيق آنذاك ورفضت اجلديد اإلسالمي بالنظام اعرتفت اليت األوائل من كانت الرتكية احلكومة

 كما بطهران. األمريكية السفارة يف احملتجزين األمريكيني الرهائن أزمة إثر على إيران على العقوبات

 التجاري املمر بوصفها فنيالطر  كال مع وتعاملت اإليرانية، – العراقية احلرب أثناء دورا تركيا لعبت

 واسعة اقتصادية روابط إلقامة احلرب هذه من كذلك تركيا استفادت كما .1اخلارجي العامل إىل هلما

 .2اقتصادمها تدهور بسبب املتحاربني الطرفني مع جتارهتا ملضاعفة واالستفادة إيران، مع
أن عالقات البلدين  أما عن عالقتهما يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى؛ فيمكن القول 

متباينة حبكم أن للطرفني مطالب عرقية، كما أن للطرفني عالقات تارخيية وثقافية مع بعض دول 
هذه املنطقة كآذربيجان، وأزبيكستان، وتركمنستان. وأعطى تفكك االحتاد السوفييت فرصة تارخيية 

. وإليران كذلك نفس 3ثقايفلرتكيا الستعادة اهليمنة يف هذه املناطق حبكم االنتماء العرقي وال
املطالب يف املنطقة بسبب الروابط التارخيية والثقافية؛ مما جيعل الطرفان يتنافسان يف هذه املنطقة. 
إيران متامخة لدولة أذربيجان وتربطها كذلك روابط تارخيية وثقافية )الدين واللغة(. وميثل األذريني 

 يف إيران األقلية الثانية من حيث العدد.
 يا: العالقات االقتصادية بين البلدين:ثان

امتازت العالقات االقتصادية بني تركيا و إيران بالتنافس خاصة يف جمال الطاقة حبيث يسعى  
علما أن إليران حصة من ثروات  –كل طرف إلبرام اتفاقيات مع الدول املطلة على حبر قزوين 

أجل مترير برتول حبر قزوين عرب أراضيها من  –هذا البحر باعتبارها كذلك من الدول املطلة عليه 
للقارة األوروبية. ومتثل إيران أفضل طريق لتأمني مرور هذه السلعة اإلسرتاتيجية والالزمة 
القتصاديات الغرب، لكن استبعدت إيران عن املشروع لصاحل تركيا، ليتم متريره عرب ميناء جيهان 

لى الرغم من هذا التنافس يف حميطهما اإلقليمي الرتكي مبساعدة الواليات املتحدة األمريكية. وع
والتوترات اليت تربز من حني إىل آخر مل تسمح احلكومات بأن تصل هذه التوترات إىل أزمة 
حقيقية قد متس عالقاهتما حىت يف أواخر التسعينيات ملا مت سحب السفراء بسبب أزمة " 

ة ويف كل القطاعات ألن بني الطرفني سينيكان" عمال الطرفان على أن تستمر العالقات الثنائي
 مصاحل مشرتكة؛ وبالتايل فعالقاهتما تصطبغ بالصبغة التوافقية.

وبالعودة إىل سياسات احلكومة الرتكية احلالية؛ فهي تعكس استمرار سياسات احلكومات 
  املتعاقبة من حيث االعرتاف بإيران كقوة إقليمية جيب التعامل معها وليس مواجهتها مع النظر
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كذلك إىل املصاحل اجليوسياسية اليت تبعث على تطوير العالقات خاصة وأن القضية الكردية متثل 
الرتكي يف العديد من  –. واستمر التعاون اإليراين 3مشكلة جيب التعاطي معها من قبل البلدين

صادي القطاعات احليوية، منها: قطاع النفط إذ متثل إيران الغنية مبواردها الطبيعية شريك اقت
أساسي لرتكيا، باإلضافة إىل االستثمارات اليت توظفها تركيا يف هذا القطاع على الرغم من 

 العقوبات املفروضة على إيران من قبل اجملتمع الدويل. 
ومتثل مشاكل إيران االقتصادية عامة وقطاع الطاقة خاصة فرصا اقتصادية لرتكيا. فرتكيا 

رد الطاقوية و متثل إيران الغنية بالنفط ثاين بلد مورد الغاز تستورد حنو تسعون يف املئة من املوا
الطبيعي لرتكيا بعد روسيا. وحتاول تركيا أن تصبح حمورا نفطيا يف املنطقة، ويتضح ذلك من خالل 

من قبل تركيا وسويسرا لنقل الغاز الطبيعي اإليراين باجتاه سويسرا  2010االتفاقية اليت أبرمت يف 
 .4كيةعرب األراضي الرت 

الرتكي ال ينحصر يف قطاع الطاقة فحسب، بل مس كذلك قطاعات  –إن التعاون اإليراين 
أخرى من بينها قطاع النقل. فتطوير العالقات االقتصادية مع إيران قد يعيد اخنراط إيران يف 
 االقتصاد العاملي، ورمبا يكون هلذا الفعل تأثريا يؤدي بإيران حنو االعتدال، وهو خيار سياسي

 أفضل من املواجهة املباشرة.
 ثالثا: الموقف التركي من الملف النووي اإليراني:

أما القضية احملورية الثانية اليت تربط بني إيران وتركيا، هو املوقف الرتكي من امللف النووي 
اإليراين. فرتكيا ترى أن حل القضية يقوم على أساس االحرتام املتبادل، وإليران حق اكتساب 

وجية النووية لألغراض السلمية؛ لتكون بذلك تركيا قد اعتمدت اإلدارة السليمة بدال من التكنول
 تتموقع أن كذلك حتاول كما ،فرض العقوبات.فكل دولة عن استقالليتها واحلفاظ على سيادهتا

 االعتماد من بد ال الغرض هذا ولتحقيق الدولية. السياسية املعادالت يف دور هلا يكون وأن إقليميا،

 الستضافة مستعدة تركيا وكانت احلديثة. التكنولوجيات واكتساب تنمية إلحداث الذات على

 أنقرة يف وليس جنيف يف جتري املفاوضات أن من الرغم وعلى الغربية. والدول إيران بني املفاوضات

 هذه مثل قيام إىل أدت اليت العملية يف تركيا لعبته الذي اإلجيايب الدور إىل اإلشارة من بد ال أنه إالّ 

 إيران تتخلى أن وهو األخرى، الدول ملواقف مماثال أخرى ناحية من الرتكي املوقف وكان املفاوضات.

 وهو التخصيب؛ بقضية يتعلق الغرب مع األساسي املشكل وأن خباصة حمليا اليورانيوم ختصيب عن

 أجل من مرونة أكثر رايناإلي املوقف أصبح 2010 العام من ابتداء لكن إيران، رفضته الذي األمر

 يتم بأن إيران اقرتحت حبيث املعنية، األطراف مجيع يرضي التخصيب عملية بشأن حل إىل التوصل
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 كروسيا األخرى املقرتحة الدول من بدال اليابان أو الربازيل أو تركيا : تكون دول يف اليورانيوم ختصيب

 حمليا. اليورانيوم ختصيب عن ظرفيا لىتتخ قد إيران أن املطاف هناية يف يعين مما فرنسا؛ أو
 التركية: – اإليرانية العالقات على وتداعياتها السورية األزمة رابعا:
 والتنمية العدالة حزب جميء منذ وذلك مسبوق غري تطورا الرتكية – اإليرانية العالقات عرفت

 املفروضة العزلة لكسر إيران وإرادة تركيا، اعتمدهتا اليت اجلوار حسن فسياسة تركيا. يف احلكم إىل

 اليت األحداث لكن اجملاالت. كافة يف عالقاهتما بتطوير للطرفني مسحت الغرب، قبل من عليها

 مواقف اعتمد طرف فكل البلدين. عالقات على أثرت السورية القضية خاصة العربية املنطقة عرفتها

 .5اآلخر الطرف مع متناقضة سياسية
 لتصبح الغربية الدول من لتتقرب الوطين االستقالل مفهوم عن لتخت تركيا إليران، فبالنسبة

 للحلف تابعة للصواريخ مضادة رادار أجهزة نشر قبوهلا إثر على واشنطن بيد راحبة ورقة أنقرة بذلك

 السوري. الشأن خيص فيما األوروبية – األمريكية املواقف مسايرة وكذلك األطلسي،
 كذلك تعارض كما سليمة. غري إيران قبل من املوجهة اداتاالنتق فاعترب الرتكي الطرف أما

 املدى على األزمة حل من يصعب الدعم هذا فمل السوري، للنظام املنقطع غري والدعم املوقف

 القريب.
 بسوريا: إيران عالقة .1
 من اعتربت السورية فالثورة املفضل. احلليف عالقة هي بسوريا إيران عالقة أن فيه شك ال مما

 يف األزمة بداية مع باملرونة ميتاز اإليراين املوقف وكان أجنبية". "مؤامرة مبثابة اإليراين النظام قبل
 الداخلية الشؤون يف الغريب األجنيب التدخل رفض مع الشعب مطالب مبراعاة طالب إذ م2011

 – روسيةال احلماية بسبب األسد بنظام اإلطاحة من السورية املعارضة متكن عدم مع لكن لسوريا،
 يدعم وأصبح السوري، الشعب مطالب مبراعاة يطالب كان الذي اإليراين اخلطاب تغري الصينية

 جتاهله هو اإليراين النظام على يعاب وما إسرائيل. يواجه الذي الوحيد النظام باعتباره احلاكم النظام

 ماهو منها يا،لسور  عدة مساعدات كذلك إيران قدمت كما .6املدنيني ضد ترتكب اليت للجرائم

 هذه مثل الغذائي. باألمن متس اليت األزمات لتجاوز وصحي غذائي هو وما مايل هو وما اقتصادي

 بدأت قد اإليرانية املبادرة هذه وكانت السوري. الشارع غضب من ختفف قد اإلنسانية املساعدات

 .2012 العام يف
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 حلول إجياد حياول الذي إلقليميا الفاعل مبثابة إيران فاعتربت السياسي، املستوى على أما

 بإشراك طالب األخري هذا األمن؛ جمللس العام واألمني أألممي املبعوث مع بالتعاون السورية لألزمة

 سوريا. بشأن احملادثات يف إيران
 بسوريا: تركيا عالقة .2

 وزير أقرها واليت اجلوار؛ دول مع املشاكل" "تصفري سياسة األخرية السنوات يف تركيا اعتمدت

 ومن العريب. للجوار األوىل بالدرجة موجهة كانت اليت السياسة هذه أغلو. داوود أحمد اخلارجية

 سياسية مصاحل لرتكيا أن من الرغم على السورية؛ الثورة هي الرتكية احلكومة هزت اليت الثورات بني

 ومنذ عانت السورية – كيةالرت  فالعالقات الثورات. مستها اليت األخرى العربية البلدان مع واقتصادية

 األخرية السنوات يف أن إال ،8املياه وقضية الكردية القضية بسبب والتباعد التنافر حالة من عقود

 تركيا. قبل من اعتمدت اليت اجلوار" "سياسة ظل يف الثنائية العالقات حتسنت
 أن علما األوسط؛ قالشر  ملنطقة اجلديدة الرتكية اإلسرتاتيجية هذه يف الوصل حلقة سوريا تعترب

 ما إذا تركيا خماوف من يزيد الذي األمر ؛ كلم مئة بثمان تقدر حدودا سوريا مع تتقاسم تركيا

 البلدان. واستقرار أمن هتدد قد النزاعات هذه مثل عرقية. نزاعات حدثت
 لتذليل دميقراطية إصالحات إقامة أردوغان طيب رجب اقرتح سوريا، يف األزمة بدأت عندما

 واحلرية، القانون، ودولة والعدالة، )احلقوق، أساس على يقوم الذي الرتكي النموذج غرار على مة،األز 

 األوسط، الشرق منطقة من كل يف تغيريات إحداث إىل ينظرون األتراك الساسة وكان والدميقراطية(.

 منوذجا بارهاباعت والدولية اإلقليمية الشؤون كل يف حضور لرتكيا يكون وأن والقوقاز، والبلقان،

 يتالءم دور عن تبحث إذا فهي التغيري. هذا على تشرف إقليمية وكقوة املنطقة، دول لكل للدميقراطية

 تكثيف على بدورها األمريكية اإلدارة كذلك عمدت كما األمريكية. السياسة ومع طموحاهتا مع

 قبل من املتبعة إلجراءاتوا السياسات هذه من الرغم وعلى السورية. القضية بشأن تركيا مع التنسيق

 النظام مع االتصال بقنوات األزمة من األوىل املرحلة يف احتفظت األخرية هذه أن إال تركيا

 هلا، األول التجاري الشريك وهي سوريا ضد اقتصادية عقوبات تطبيق كذلك رفضت السوري.كما

 التبادالت أن من رغمال على الغرب، فرضها اليت االقتصادية للعقوبات تنضم مل تركيا أن كما

 االستقرار. وعدم األمن غياب بسبب 2011 صائفة من ابتداء تراجعا عرفت التجارية
 للنظرية ارتكزت السورية األزمة مع تعاطيها يف تركيا أن يالحظ اخلارجية، تركيا لسياسة وحتليال

 عالقتها االعتبار نيبع تأخذ أن تركيا على كان إذ ؛ تكلفة( )مكسب/ مبفهومي: تأخذ اليت العقالنية

 حىت املنطقة يف األمريكية للسياسات كمنفذ إيران نظر يف تربز أن يف ترغب أنقرة تكن فلم إيران. مع
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 مع عالقتها على وللحفاظ سوريا. بشأن األمريكية املتحدة الواليات مع وتتشاور تتواصل كانت لو

 يف ترغب تكن مل تركيا بينما السورية، ةلألزم خمرجا إلجياد والتشاور احلوار إىل تركيا عمدت إيران
 اإليراين النفوذ من يزيد قد الذي األمر وهو الدولية؛ الضغوطات بسبب إيران من سوريا تقارب

 تركيا. حساب على والديين واالجتماعي، السياسي،
 من وطولب السوري، النظام مع احلوار أشكال كل قطع مت سوريا، يف التوتر حدة زيادة ومع

 الرتكية، األراضي داخل يتدرب أن احلر اجليش لعنصر ومسح صفوفها، توحد أن املعارضة عناصر

 للنظام أسلحة وصول متنع صارمة إجراءات اختذت كما واملدنيني، للمعارضة اللجوء حق ومنح

 لدولة الداخلية الشؤون يف تدخل مبثابة األتراك املالحظني بعض اعتربه مما وجوا؛ وحبرا برا السوري

 تقاسم يف تتمثل عالقات تربطهم البلدان وأن داخلي، شأن هي السورية األزمة أن اعتربوا كما ة.جار 

 والدين. والعرقيات، احلدود،
 حلل فردية إجراءات اختاذ يف تغامر ال حبيث حذرة، أنقرة تبقى املتأزمة األوضاع هذه ظل ففي

 الدولية القرارات إطار يف تعمل أن يأ الدولية الشرعية وفق تعمل أن حتاول فهي السورية. األزمة

 تقاسم عن تبحث تركيا أن القول ميكن املوقف هذا خالل ومن السورية. القضية بشأن الصادرة

 ودولية. إقليمية فواعل مبثابة تكون متعددة، أطراف مع األزمة إدارة مسؤولية
 الدبلوماسي لضغطا يف فتتمثل السوري، النظام ضد تركيا اعتمدهتا اليت العقوبات عن أّما

 النظام قادة بعض أرصدة جتميد مت كما دمشق، من الرتكية الدبلوماسية البعثة سحب مت حبيث

 من سوريا يف البرتول عن التنقيب نشاطات توقيف فتم االقتصادي اجملال يف أّما أنقرة. يف السوري

 توقيف يتم أال على ةالرتكي اإلدارة عملت أخرى ناحية من ناحية. من هذا الرتكية الشركات قبل

 هددت األمر بداية يف أن من الرغم على السوري؛ الشعب مباشرة ميس باعتباره اإلنساين العمل

  الرتكية. للسلطات انتقادات توجيه إىل بإيران أدى الذي األمر ؛6والكهرباء باملاء سوريا تزويد بتوقيف
 تتوفر تكن مل فهي السورية، األزمة إدارة يف أخفقت الرتكية الدبلوماسية أن القول ميكن هنا من

 التدخل ترفض كانت أنقرة أن إىل باإلضافة السوري النظام إلخضاع ناجعة خيارات لديها

 نظام تنه مل الرتكية الدبلوماسية أن إال العربية الدول عن سوريا عزل من الرغم وعلى العسكري.

 "تصفري إىل أغلو داوود أمحد أرادها ماك املشاكل" "تصفري من البلدين عالقات لتنتقل األسد،

 تباعدية. – تنافرية عالقة إىل تقاربية – توافقية عالقة من الثنائية العالقات لتنتقل العالقات"؛
 عالقاهتا: يف تذبذبات تركيا تشهد قد السورية األزمة بسبب أن كما
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 األكراد. بقضية األمر يتعلق ملل خاصة األزمة هذه بسبب أثرتت قد الداخلي املستوى على -أ 

 تقسيم مت إذا خاصة سوريا، وتفككت السوري النظام سقط إذا تركيا على خطورة هناك أن كما

 العراق، وكردستان تركيا بني كردية ودولة املتوسط، طول على علوية دولة دول: ثالث إىل سوريا

 هذا مثل ألن سوريا يف األهلية احلرب من أنقرة وتتخوف املتبقية. املنطقة يف سنية ثالثة ودولة

 تركيا. واستقرار أمن يهدد السيناريو
 مع تركيا عالقات تراجعت السورية األزمة وبسبب والدويل اإلقليمي املستوي على أما -ب

 وروسيا. والصني والعراق إيران من كل
 على هةالواج إىل الرتكي – اإليراين التنافس أعادت السورية املسألة أن القول ميكن وهكذا

 طويلة حدود تتقاسم فسوريا جملاالت. من العديد يف الطرفان جتمع اليت املتطورة العالقات من  الرغم

 أخرى جهة من الدولتني. حدود جانيب على وعلوية وعربية كردية أقليات تتواجد كما تركيا، مع

  احلدود. ومشكلة املياه مشكلة مثل قدمية مشاكل وسوريا تركيا من كل تعرف
 الوحيد اإلقليمي احلليف متثل أهنا إال سوريا مع حدودي امتداد هلا ليس واليت إليران بالنسبة اأم

 باعتباره اإلسالمي للنظام بالغة أمهية ذات دمشق طهران/ حمور ويعد املاضي. القرن مثانينات منذ هلا

 ميةاإلسال الثورة تصدير مت سوريا خالل اإلسالمي:فمن النظام أهداف حتقيق يف أسهم

 السوري النظام وببقاء اإليراين. النظام على سلبية آثار له سيكون السوري النظام للبنان.فسقوط

  بغداد - دمشق – طهران حمور سيتعزز
 طموحاهتا ويفقدها جغرافيا يعزهلا إقليمي قطب مواجهة يف تركيا بذلك وتكون اهلل حزب -

  األوسط. الشرق منطقة يف ونفوذها
 العربية املنطقة يف جديد إقليمي نظام إرساء حتاول تركيا أن املطاف هناية يف جهاستنتا ميكن مما

 الطرف تراود الرغبة نفس الفعال. الدور فيه هلا ويكون السياسي االستقرار يضمن اإلسالمية -

 اعنه ينتج ما غالبا املواقف يف وتباين النظر وجهات يف اختالفات املقاربتان هاتان تولد إذ اإليراين،
 طرف. كل قبل من املسطرة األهداف حبسب التنافس منطق

 أصبح حبيث الرباغمايت؛ بالنهج تتسم جندها طرف لكل اخلارجية السياسة إىل بالنظر وأخريا

 اإلسرتاتيجية، واملصاحل االقتصادية املصاحل عن الدفاع منحى اآلخر الطرف جتاه ينحو طرف كل

 يف: املتمثل اجلغرايف احليز هذا يف له املنافس اآلخر الطرف يف يرى طرف كل أن من الرغم على

 التقارب عن ينقطعا ولن مل أهنما إال الوسطى؛ وآسيا القوقاز ومنطقة األوسط، الشرق منطقة

 أساس على القائمة الرتكية املقاربة تعزيز أن القول ميكن هنا ومن االقتصادية. اجملاالت يف والتعاون
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 مؤثرة إقليمية قوة باعتبارها إيران مع االقتصادي والتعاون التجارية، دالتوالتبا الدبلوماسي، التعاطي

 املتحدة الواليات تقره الذي العسكري اخليار باعتماد التهديدات من بدال الدولية العالقات يف

 مبا املنطقة استقرار يف تركيا مصاحل كذلك وتتمثل .2002 منذ نتائج أي عنه يتمخض مل والذي

 التوتر حدة زادت ما إذا الصاعدة والتجارية الصناعية القوة بوصفها ستتأثر فرتكيا اهتا.اقتصادي يفيد

 املنطقة. واستقرار أمن سيزعزع الذي األمر املنطقة؛ يف
 

 خاتمة:
 املنطقة يف جديد إقليمي نظام إرساء حتاول تركيا أن املطاف هناية يف استنتاجه ميكن ومما   

 تراود الرغبة نفس الفعال. الدور فيه هلا ويكون السياسي الستقرارا يضمن اإلسالمية - العربية

 ينتج ما غالبا املواقف يف وتباين النظر وجهات يف اختالفات املقاربتان هاتان تولد إذ اإليراين، الطرف

 بالعالقات تصل أن دون لكن طرف كل قبل من املسطرة األهداف حبسب التنافس منطق عنها

 صارع.الت حد إىل الثنائية
 حبيث الرباغمايت؛ بالنهج تتسم جندها طرف لكل اخلارجية السياسة إىل كذلك وبالنظر   

 واملصاحل االقتصادية املصاحل عن الدفاع منحى اآلخر الطرف جتاه ينحو طرف كل أصبح

 اجلغرايف احليز هذا يف له املنافس اآلخر الطرف يف يرى طرف كل أن من الرغم على اإلسرتاتيجية،

 عن ينقطعا ولن مل أهنما إال الوسطى؛ وآسيا القوقاز ومنطقة األوسط، الشرق منطقة يف: مثلاملت

 العربية املنطقة عرفتها اليت فاالحداث واالسرتاتيجية. االقتصادية، اجملاالت يف والتعاون التقارب

 مع عالقتها توطيد خالل من أمنها لضمان خياراهتا حسم إىل تسارع البلدين قيادة من جعلت

 أن إال التنافس من حبالة تتسم بينهما العالقة أن من الرغم على و وسياسيا. اقتصاديا اآلخر الطرف

 انفصالية نزعة منها للكثري واليت والعرقية الدينية للتنوعات نظرا أمنهما حلماية مصلحة تقارهبما يف

 عمل الغرض هلذا ؛ ياوترك إيران من كل يف وجغرافية سياسية لتغيريات تؤدي قد قومية وطموحات

 عرف قد الثقة عنصر كان وإن الثقة؛ عنصر وتعزيز والتباعد التنافر عقبات تذليل على طرف كل

 السورية. األزمة إثر على خلخلة
 أو الدبلوماسي التعاطي أساس على القائمة الرتكية املقاربة تعزيز أن القول ميكن هنا ومن   

 إيران مع االقتصادي والتعاون التجارية، والتبادالت الناعمة"، "بالدبلوماسية عليه اصطلح ما اعتماد

 الذي العسكري اخليار باعتماد التهديدات من بدال الدولية العالقات يف مؤثرة إقليمية قوة باعتبارها
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 ،2002 منذ نتائج أي عنه يتمخض مل والذي اإليراين، النووي امللف إزاء املتحدة الواليات تنتهجه
 املنشودة. دافاأله حتقق قد

 بوصفها ستتأثر فرتكيا اقتصادياهتا. يفيد مبا املنطقة استقرار يف تركيا مصاحل كذلك وتتمثل 

 أمن سيزعزع الذي األمر املنطقة؛ يف التوتر حدة زادت ما إذا الصاعدة والتجارية الصناعية القوة

 وهي الطموحات نفس كذلك وإليران القومية. مصاحلها يهدد األمر وهو ككل املنطقة واستقرار

 الغرب. قبل من عقود منذ عليها املفروضة والعقوبات العزلة لكسر تركيا من التقرب
 توزيع إعادة هو 2011 من ابتداء العربية األحداث عن مامتخض أن القول ميكن األخري ويف

 أجل من عليهما وضغطت عربيتني غري إقليميتني قوتني مست واليت العربية، املنطقة يف األوراق

 يف براغماتيا هنجا طرف كل اعتمد حبيث القومية، مصاحلهما وحسب التغريات هذه وفق التموقع
 سوريا. فيها مبا الدول هذه على انفتاحية سياسة اعتمدت سنوات ومنذ فرتكيا الواقع. هذا مع تعامله

 أما سوريا. مع خصوصا اجلوار دبلوماسية وصعوبة حمدودية تركيا أدركت التطورات هذه ظل يف لكن

 عالقتها تشهد قد اخلسارة هذه إىل وباإلضافة مفضال، حليفا ستخسر السوري النظام فبسقوط إيران

 القضية النظرإزاء وجهات يف للتباين -الثنائية العالقات على مؤثرا غري كان وإن -توترا أنقرة مع

  معها. التعامل كيفية يف و السورية
 على قائمة تزال ال الثنائية االقتصادية فالعالقات الراهن، الوقت إىل أنه كذلك املالحظ ومن 

 السورية األزمة بسبب ليس وهذا النفط؛ كقطاع القطاعات بعض يف االضطرابات بعض من الرغم

 إيران أن من الرغم على إفريقيا مشال حنو باالستدارة متويناهتا مصادر تنويع يف أنقرة رغبة إىل يعود لكن

 العالقات يف تدهورا البلدان يشهد فلم السياسية؛ الناحية من أما لرتكيا. األول التجاري الشريك هي

 النووي. امللف قضية يف إليران الرتكي للدعم نظرا تركيا تقاطع لن فإيران الثنائية.
 طرف كل وسيبقى التوافقية،-التعاونية باحلالة تصطبغ البلدين بني الثنائية العالقات ستبقى إذا

 مكانتها على للحفاظ ستسعى فرتكيا واالقتصادية. والسياسية، اإليديولوجية، تهبأولويا حيتفظ

 يف واملتمثل اإليديولوجي وتأثريها األوسط، الشرق منطقة يف والسياسي االقتصادي وثقلها االقليمية
 سياسية وسائل إىل ترتكز تركيا طموحات وأن خاصة الدميوقراطي ومنوذجها الناعمة، الدبلومسية

 مكانتها على للحفاظ كذلك تسعى فهي إيران أما األمريكي. الدعم إىل باإلضافة اديةواقتص

 يف وذلك القومية؛ مصاحلها محاية كذلك حتاول كما الثوري،-الثيوقراطي نظامها وعلى اإلقليمية،
 ويف األوسط، الشرق منطقة يف الدولتني مصاحل مستقبال تتصادم وقد اإلسالمية. املفاهيم إطار
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